فهرست مطالب
4ـ گزارش ماهانه رئیس دانشگاه به دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئت علمی

از گزارش عملکرد برنامه  4ساله دانشگاه به هیئت امنا تا سرزمین وحی
8ـ رئیس دانشگاه و تیم همراه از  15پروژه عمرانی بازدید کردند

بیش از  600هزار مترمربع پروژه عمرانی در حال احداث و بازسازی

12ـ بررسی ابعاد مختلف سالمت کارکنان دانشگاه و مواجهات شغلی آنان

مرکز مطالعه کوهورت سالمت کارکنان دانشگاه افتتاح شد

15ـ قرارداد ساخت بیمارستان  540تخت خوابی کودکان منعقد شد

اهمیت ویژه ساخت و بهرهبرداری از بیمارستان فوق تخصصی کودکان در جنوب تهران
18ـ نفس تاز ه در کالبد خدمات درمان اطفال

مراسم کلنگ زنی بیمارستان  540تخت خوابی امید برگزار شد

22ـ دکتر جعفریان :تا زمانی که مسئولیت داریم باید به وظیفهمان درست عمل کنیم

آخرین جلسه دوره چهارم شورای دانشگاه برگزار شد

25ـ رئیس دانشگاه :اکتفا به رتبههای داخلی مسیر پیشرفت ما را کند میکند

ششمین دوره جلسه آشنایی اعضای هیئتعلمی جدید با دانشگاه برگزار شد
28ـ وزیر بهداشت :هیچ لذتی باالتر از کمک به هم نوع نیست

جشنواره تقدیر از مجریان برتر مدیریت درمان سکتههای قلبی و مغزی برگزار شد

31ـ رئیس مجلس :هیئتهای امنا از اختیارات خود برای استقالل دانشگا ه استفاده کنند

اجالس سراسری هیئتهای امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد
35ـ ضرورت مناسبسازی محیط کار و تحصیل برای شیردهی مادران

همایش یکروزه بزرگداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر برگزار شد
39ـ پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار برگزار شد

با خودمراقبتی زندگی بهتری داشته باشیم

42ـ برگزاری اجالس معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حضور وزیر بهداشت

شش فعالیت جدید آموزش علوم پزشکی افتتاح شد

44ـ با حضور اعضای هیئت نظارت و اجرایی

نخستین جلسه هیئتمدیره هفتمین دوره نظام پزشکی تهران برگزار شد

47ـ با حضور چهرههای دانشگاهی ،هنری و ورزشی

پروژه کشوری راهاندازی کلینیکهای اختالالت شناخت و حافظه افتتاح شد

52ـ حضور هیئت اعزامی وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی عراق در دانشگاه

شعبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در عراق راهاندازی میشود

56ـ دانشکده دندانپزشکی؛ پیشرو در امور بینالملل

آیین اختتامیه مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی برگزار شد

59ـ دویستمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی

مکانیزم پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه مورد مشابهی در کشور ندارد
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